
PROGRAM A POKYNY K VT ORLICKÉ HORY
chatupa Kuchyně, osada Kamenec
50.2668067N, 16.3981533E

čtvrtek 18.2.:

 příjezd od 19:00 hod. na chalupu (další info k dopravě viz mail)

pátek 19.2.:

 8:00 hod. snídaně
 10:30 hod. vytrvalostní běh dle turistické mapy po lesních cestách. Základní rozdělení do skupin: 

kluci (20,5 km/615 m převýšení) a holky (15 km/480 m převýšení). Možnost zkrácení. Tempo: ZDV – 
AP1 (dle hodnocení vyšetření) tj. nízká intenzita./Lyžaři: 3 hodiny v zápřahu

 14:00 hod. oběd (losos s bramborem a mrkví + zákusek)
 16:15 – 17:30 hod. shluky 4 km, mapa Orel 1:10 000, ekv. 5 m, start libovolný, na kontrolách lampionky,

tempo volné, sžít se s mapou. 
 18:30 hod. večeře (Košíkův boršč + pečivo) 
 od 19:30 večerní program (osobní pohovory a informace)

sobota 20.2.:

 8:00 hod. snídaně
 10:30 hod. 2x dlouhý výběh kopce cca 1,5 km + mapový seběh – okruh 1 1,8 km, okruh 2 2,3 km, 

mapa Orel 1:10 000, ekv. 5 m, startovní interval 2 minuty, na kontrolách lampionky a SI, tempo výběh: 
IV – AP3 tj. střední až vysoká intenzita, v seběhu se zaměřit na mapovou preciznost.

 13:00 hod. oběd (polévka, zapečené těstoviny, zákusek)
 od 15:30 hod. dlouhé postupy do 60 minut běhu, mapa Šajtava 1:15 000, ekv. 5 m, start libovolný, na 

kontrolách lampionky a SI, tempo: ZDV – AP1 (dle hodnocení vyšetření) tj. nízká intenzita.. Zaměření: 
nácvik rutiny při volbě postupů./Lyžaři: 2 hodinová fáze do setmění

 18:30 hod. večeře (palačinky)
 od 19:30 rozbor dopo/odpo tréninku

neděle 21.2:

 8:00 hod. snídaně
 10:30 hod. běžecké úseky cca 800 m po pěšině a lehčím terénem, téměř rovina, holky 5x, kluci 7x, 

tempo: stupňované odpovídá ANP, poslední úsek do maxima, pauzy dle TF, orientačně holky 2:15-2:30, 
kluci 1:45-2:00 min./Lyžaři: běž. úseky absolvují všichni, takže jen pokud se bude stíhat nebo po obědě,
s tím, že později odjedete. 

 12:30 hod. oběd (bramborové masem plněné knedlíky s červeným zelím, veg. ovocné)
 do 14:00 hod. vyklizení chalupy

Start všech tréninků je klusem v dosahu ubytování. Pouze v případě sněhu na hřebenu, tam budou lyžaři dovezeni.

Povinná výbava: buzola, SI, popisovník, hodinky (gps, sporttester – VHODNÉ pro tréninky) , věci na trénink OB 
i na lyže. Neoprenky, rukavice, bačkory, camelbag nebo ledvina na láhev pro vytrvalostní běh a lyže.

Ubytování: chalupa Kuchyně http://www.kamenec-oh.com/#!/kuchyn

Strava: všechna jídla vyznačená modře zajistí RT s vaší výpomocí tzn. dovezeme materiál a společně to uvaříme. 

http://www.kamenec-oh.com/#!/kuchyn


Snídaně bude formou švédských stolů jako např. v Maďarsku. Dále bude k dispozici vše pro pitný režim, 
ovoce+zelenina, müsli tyčinky. Pokud někdo bude chtít upéct třeba buchtu na snídani, bude vítán :-). Ostatní ve 
vlastní režii. Bude myšleno i na alergiky a vegetariány!

Poznámka 1: změna programu vyhrazena především v závislosti na počasí, východ slunce cca v 7:01, západ 
slunce cca v 17:18, změna jídelníčku také vyhrazena

Poznámka 2: pro lyžaře – k dispozici bude doma zrobené kopyto pro mazání lyží, žehlička a v omezené míře 
vosky.

Cena: reprezentanti 600,-Kč, sledovaní 1000,-Kč. Reprezentantům i sledovaným bude proplacena doprava. 
Schovejte si jízdenky.

Ukázky mapy:

                   

Těšíme se na Vás!!!
Košík, Iva a Boris

14. 2. 2016  
Košík
pavel.kosarek@seznam.cz
608 444 596

mailto:pavel.kosarek@seznam.cz

